
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1
کدامیک از گزینه های زیر موجب تشخیص تفاوت صدای ویلن از هورن حتی در 

اصوات هم بسامد خواهد شد؟
3دینامیکرنگ صوتینواکدیرند

4دو خط اولدو خط اولدو خط چهارمسلنام دارد؟ "متسوسوپرانو"کدامیک از کلید های زیر 2

4گزینه های ب و جکلید باسکلید تنورکلید آلتوبا چه کلید یا کلیدهایی نوشته می شوند ؟ "باسون  "نت های مربوط به ساز 3

4
نت های مربوط به ساز های کالرینت و فلوت به ترتیب با چه کلیدهایی نوشته

 می شوند ؟
3کلید سل ، کلید آلتوکلید سل ، کلید سلکلید باس ، کلید سلکلید باس ، کلید آلتو

5
امروزه برای خوانندگان دارای وسعت صدای سوپرانو ، متسوسوپرانو و آلتو از کدام کلید 

استفاده می شود ؟
2گزینه های الف و جی خط سوم "دو  "کلید "سل  "کلید کلید آلتو
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4خط چهارمخط سومخط دومخط یکم خطی نوشته میشود ؟5کلید تنور روی چندمین خط حامل 6

4ر ، فاال ، میسی ، سلدو ، می به ترتیب از راست به چپ نشانه کدام نت موسیقی می باشد ؟F , Dحروف 7

بین خط دوم و سوم با کلید آلتوروی خط دوم با کلید باریتونروی خط سوم با کلید تنوررا نشان می دهد؟ "سل"کدام گزینه نت 8
روی  خط چهارم با کلید 

متسوسوپرانو
4

9
با چه حروفی نمایش داده  (ر  )، و  (سی  )،  (می  )در نظام الفبای التین ، نت های 

می شوند؟
D،B،ED،C،EA،E،BD،B،C1

1کلید آلتوکلید باریتونکلید تنورکلید باسنت های مربوط به صداهای منطقه پایین ویلنسل با چه کلیدی نوشته می شود؟10
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11
نام کلید زیر کدام است ؟

3باسباریتونتنورآلتو

1صداریتموزننتعالمتی که به وسیله آن صداهای موسیقی نوشته و اجرا می شوند چه نام دارد؟12

3هارپویولنسلپیانوارگ کلیسانمی نویسند ؟ (حامل مضاعف  )نت کدامیک از سازهای زیر را با 13

1دو خط چهارمدو خط اولفا خط چهارمسل، زیرترین کلید مورد استفاده در موسیقی می باشد ؟.............کلید14

15

....جمع ارزش های مقابل برابر است با 

4یک سفید نقطه داریک سفید دو نقطهیک گرد نقطه داریک سفید
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Cدیرندتواترنام دیگر کلید در موسیقی چیست ؟16 lefBar3

2دوسیرمیی خط چهارم نتی که روی خط سوم قرار می گیرد چه نام دارد؟ "فا  "با کلید 17

18

 )اگر در یک قطعه موسیقی ، ضرب قوی در لحظه ای که انتظار می رود ، ظاهر نشود 

این حالت چه  (ضرب قوی در دنباله ضرب ضعیف پیش از آن و چسبیده به آن بیاید 

نامیده می شود ؟

2تریولهآکسانسنکوپضد ضرب

19
اگر در یک قطعه موسیقی به جای ضرب قوی در یک یا چند میزان پی در پی سکوت 

بیاید این حالت چه نامیده میشود ؟
3ولتضد ضربسنکوپآکسان

1هیچکدامنیمه قویقویضعیفنت پاساژ روی کدام ضرب قرار می گیرد ؟20
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3نقطه جلوی نتاستاکاتیسیمومتسواستاکاتواستاکاتو.می باشد.......... عمل دو نقطه جلوی نت عکس عمل 21

1دو نقطه جلوی نتاستاکاتیسیمومتسواستاکاتواستاکاتو.می باشد......... عمل نقطه جلوی نت عکس عمل 22

2/4113 3/4 نشانگر کدام میزان نماست؟ "C "عالمت 23

24

هر گاه نتی که دارای تقسیمات چهارتایی است به شش قسمت تقسیم شود ، چه نام 

دارد؟
3کواردوپلهسکستولهتریولهدوئوله

4سکستولهدوئولهتریولهکواردوپلهدر کدام تقسیم ، شش نت در زمان چهار نت اجرا می شود؟25
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26
هر گاه نتی که دارای تقسیمات سه تایی است به دو قسمت مساوی تقسیم شود ، چه 

نام دارد؟
3دوئولهدوئولهکواردوپلهتریوله

2آریژسنکوپضد ضرباستکاتوهرگاه به جای ضرب قوی در میزان ، سکوت قرار گیرد ، چه حالتی ایجاد می شود؟27

StaccatoMezzo StaccatoTenuto StaccatoStaccatissimo1در کدام حالت،نصف ارزش زمانی نت به سکوت تبدیل می گردد؟28

1 ضرب1/4 ضرب2ضرب1/2 ضرب1ضرب آهنگ نت سیاه ، معادل کدام گزینه می باشد؟29

30
عالمت             بیانگر کدام گزینه است ؟

2چنگسکوت گردسیاهدوالچنگ
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3طول موج یک نتکشش زمانی یک نترنگ صدای یک نتشدت صدای یک نتچیست ؟ (دیرند  )منظور از 31

32

نام شکل های مقابل چیست ؟

چنگ-سفید - سیاه - گرد چنگ- گرد - سیاه - سفید 
سفید - چنگ - گرد مضاعف 

سیاه- 

-چنگ - سیاه - گرد مضاعف 

 سفید
1

با اتحاد دو ضرب متوالیبا تغییر نوع میزانسنکوپ در موسیقی چگونه ایجاد می شود؟33
با ایجاد سکوت روی یک 

ضرب

با جابجایی تاکید یک ضرب 

قوی به روی یک ضرب ضعیف
4

3هارمونیفاصلهآکسانضد ضربدر موسیقی اختالف زیر و بمی میان دو صدا را چه می گویند ؟34

4دوبل بملدوبل دییزبملدییز کدامیک از گزینه های زیر است ؟bbنام عالمت 35
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4فاصله یکم درستفاصله یکم افزودهفاصله دوم افزودهفاصله دوم کاستهفاصله هم صدا چه فاصله ای است ؟36

دوبل دییز چیست ؟37
صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده دیاتونیک باال می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده کروماتیک باال می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده دیاتونیک پایین می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده کروماتیک پایین می برد
2

دوبل بمل چیست ؟38
صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده کروماتیک باال می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

پرده دیاتونیک پایین

.می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

پرده کروماتیک پایین

.می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

پرده دیاتونیک باال

. می برد

3

1پنجم کاسته ترچهارم کاستهسوم کوچکدوم بزرگمتصل می باشد ؟ (مبنا  )کدامیک از فواصل موسیقایی نسبت به نت درجه اول 39

40
باال بردن یا پایین آوردن سطح زیر و بمی یک قطعه موسیقی را به یک فاصله داده 

شده چه می نامند ؟
3هارمونیانتقالترکیبکنترپوان
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3ال بمل- ر فا- سی بمل ال- دو ر- فا است ؟ (مالیم کامل  )کدام فاصله 41

4ششم کاستهششم کوچکسوم کاستهسوم کوچککدام است ؟ (سوم افزوده  )معکوس فاصله 42

43

هم گفته می شود ؟ (شارپ  )به کدام عالمت 

1یییی

به دو نتی که همصدا هستندآنارمونیک به چه نت هایی می گویند ؟44
به دو نتی که همصدا بوده و 

دارای دو اسم متفاوت هستند

به دو نتی که همصدا نبوده و 

دارای دو اسم متفاوت هستند

به نت های انسیون گفته 

میشود
2

فواصل بیش از اکتاواصطالح دیاتونیک در مورد چه فاصله ای به کار برده می شود؟45
فاصله ی نیم پرده ای بین دو 

نت غیر همنام

فاصله ی نیم پرده ای بین دو 

نت  همنام

فاصله ی دو نیم پرده ای بین 

دو نت  همنام
2
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1یک پرده دیاتونیکیک پرده کروماتیکنیم پرده دیاتونیکنیم پرده کروماتیکدر هر گام ، فاصله بین دو دانگ چه فاصله ای است ؟46

4آنهارمونیککنترپوانتیککروماتیکدیاتونیکبه نت های مترادف چه می گویند ؟47

3روی نمایانتونیکزیرنمایاندمینانتدر موسیقی درجه اول گام چه نام دارد؟48

4کروماتیکپنتاتونیکتتراتونیکدیاتونیکساخته می شود؟ (نیم پرده ای)کدام نوع از گام ها ، از فواصل 49

آکورد چهار صداییآکورد شش،چهارآکورد سه صداییتترا کورد به چه معنی است؟50
گروهی مرکب از چهار نت ر 

محدوده یک چهارم درست
4
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3هر سه گزینهمدوالسیونانتقالپاساژدر کدامیک از موارد زیر عالوه بر مدالیته و تنالیته ، فرم آهنگ تغییر می کند ؟51

3روی نمایانتونیکزیرنمایاندومینانتدرجه اول گام چه نامیده می شود؟52

24682هر دانگ گام ماژور دارای چند درجه است ؟53

1دو بملیک بملدو دییزیک دییزماژور دارای چه عالیم ترکیبی می باشد ؟ "سل  "گام 54

1درجه هشتم گاممیانی گامنمایان گامدرجه اول گاممرکز تنال چیست؟55
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2پنجم افزودهپنجم درستچهارم درستچهارم افزودههر دانگ چه فاصله ای دارد؟56

57( Mediant ) 3درجه هشتمدرجه سومدرجه چهارمدرجه ششمبه کدام درجه گام اطالق می شود؟

1پنجم درستچهارم درستدوم کوچکدوم بزرگچقدر است ؟ (دیاتونیک  )فاصله بین دو دانگ در گام های 58

1دو ماژورمی ماژورر ماژورال ماژورکدامیک از گام های زیر دارای سه دیز در سرکلید هستند ؟59

4چهارسهدویکمی ماژور در سر کلید چند دیز دارد؟60
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2چهارسهدویکسی بمل ماژور دارای چند بمل  در سرکلید است ؟61

4یونیندورینلیدینائولینبه کدام مد کلیسایی شباهت دارد؟ (ماژور  )گام  62

4چهارسهدویک.بمل در سر کلید است........... دارای  (فا مینور  )گام 63

1شش صداهشت صدانه صداهفت صدا.پدید می آید...... گام کامل یا سیکل در موسیقی ، از توالی 64

65

عالمات های سرکلید مقابل متعلق به چه گامی است ؟

3فا ماژورمی بمل ماژورسی بمل ماژورال بمل ماژور
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3دوبل بمل ، بملدوبل بمل ، دییزبمل ، دوبل دییزدییز ، دوبل بمل به ترتیب چیست ؟Shrp و Double Flatنام دیگر کلمات 66

67

...عالئم مقابل متعلق است به گام

1ال بمل مینورسی بمل ماژورمی بمل مینورمی بمل ماژور

1هشتم کاستهششهفتپنجگام پنتاتونیک دارای چند درجه متفاوت است ؟68

2می بمل-دو-سی بملمی بمل-سی بمل-الدو- سی بمل-فادو-ال -فاکدام است ؟ (فا ماژور  )در گام  (تنال  )درجات 69

70

عالمت های سر کلید مقابل متعلق به چه گامی است ؟

1ال بمل ماژورمی بمل ماژورفا ماژورسی بمل ماژور
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2هفتمپنجمششمسوممینور نسبی یک گام ماژور از درجه چندم آن بدست می آید ؟71

2چهارسهدویکسل مینور دارای چند بمل در سر کلید است ؟72

1کلید سلکلید فاکلید دوی خط چهارمکلید دوی خط سومبه کدام کلید ، کلید آواز می گویند ؟73

74
نت های روبرو در کدام گام یافت می شوند ؟

سل مینور هارمونیکمی مینور ملودیک باال رونده
سی بمل مینور ملودیک پایین 

رونده
1دو دیز مینور هارمونیک

2سوم بزرگدوم کوچکدوم بزرگیکم درستفاصله بین دو دانگ در گام ماژور چقدر می باشد ؟75
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3شش نیم پردهدوازده نیم پردهپنج نیم پردههفت نیم پردهگام کروماتیک از چند نیم پرده تشکیل یافته است ؟76

3روتونیکمیانه زیرینمیانهزیر نمایاندرجه ششم یک گام دیاتونیک را چه می نامند ؟77

1دومینانتمدیانتتونیکهنگامدرجه هشتم یک گام دیاتونیک را چه می نامند ؟78

2سی بمل مینورسل مینورمی مینورسی مینورکدام است ؟ (سل ماژور  )مینور نسبی 79

3سی مینوردو دیز مینوردو مینورسل مینورکدام است ؟ (می ماژور  )مینور نسبی 80
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1 بمل4 بمل5 بمل7 بمل6سل بمل ماژور دارای چند عالمت سر کلید است ؟81

2مینور ملودیک باالروندهمینور طبیعیماژور هارمونیکماژور طبیعیدر کدامیک از گام های زیر آکورد هفتم کاسته وجود دارد ؟82

3دودیزفا دیزسل دیزسیچهارم نت فا دیز چه نتی است ؟ (هارمونیک  )هماهنگ 83

2سی بملسل بملسلسیدر وارونه یکم تریاد می بمل ماژور کدام نت در باس قرار می گیرد ؟84

85
نمونه  مقابل کدام آکورد را نشان می دهد ؟

2هفتم کوچکهفتم بزرگ و کامل کوچکهفتم بزرگهفتم نمایان
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86
هرگاه پایان یک عبارت موسیقایی با فرود از آکورد درجه پنجم به آکورد درجه اول گام 

صورت گیرد ، چه نوع کادانسی خواهیم داشت ؟
1کادانس نیمهکادانس پالگالکادانس فریباکادانس اتنتیک

87
فرود هارمونی از درجه پنجم به درجه ششم گام تشکیل چه نوع 

کادانسی را می دهد ؟
2کادانس پالگالنیم کادانسکادانس گسیختهکادانس آتنتیک

88

آکورد مقابل چه آکوردی است ؟

4ماژورمینورافزودهکاسته

نام دیگر شیفراژ استچیست ؟ (فونکسیون  )89
فاصله ی نت های موجود در 

یک آکورد است

موقعیت آکورد در یک تنالیته 

است
3نام نت های یک آکورد است

90
وسیله ای سه پایه که نوازندگان و خوانندگان نت های خود را بر روی آن قرار میدهند 

چه نام دارد؟
4پوپیترپارتیتوررپرتواردیاپازون
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کدامیک از اصطالحات موسیقایی زیر صحیح است ؟91
Pacifico به معنای قشنگ 

.می باشد

Tenero به معنای خشن 

.می باشد

Risoluto به معنای دوباره 

.قوی تر کردن صدا می باشد

Zeloso به معنای پر شور و 

.حرارت می باشد
4

کدامیک از اصطالحات موسیقایی زیر صحیح است ؟92
Ritardando جز عالئم 

.سرعت می باشد

Ritardando جز عالئم 

.صدا می باشد

Attenuato جز عالئم 

.سرعت می باشد
1گزینه الف و ج صحیح است

4تقسیم شدهپراکندهشیطانیکم شدهبه چه معنا می باشد ؟ " Divisi "اصطالح 93

2با نجابت ، اصیلمالیخولیاییبا احساسبا شکوهبه چه معناست ؟ ( Patetico ) "پاتتیکو  "اصطالح 94

به چه نتی گفته می شود ؟ "آلتره  "نت 95
نتی که به اندازه نیم پرده به 

.طور موقت تغییر می کند 

نت کشیده ای که در یک 

ملودی به مدت نسبتا طوالنی 

.به گوش می رسد

نتی که می توان به مقدار 

.متناسب روی آن توقف کرد

نت کوچکی که پیش از نت 

اصلی می آید و دارای 

کوتاهترین ارزش زمانی نسبت 

.به نت اصلی است

1
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3نوعی والسآوازحماسهرقصبه چه معناست ؟  ( Lied ) "لید  "واژه آلمانی 96

3ناگهانیبیشتردوبارهکم تربه چه معناست ؟  ( Piuo ) "پیو  "اصطالح ایتالیایی 97

 در موسیقی چیست ؟Allontandosiاصطالح 98

جزو عالئم صدا است و به 

معنی ضعیف تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنای تندتر کردن تدریجی 

.سرعت می باشد

جزو عالئم صدا است و به 

معنی قوی تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنای کندتر کردن تدریجی 

.سرعت می باشد

1

اجرای یکنواختاجرای آرامتکنوازیدر موسیقی کدام یک از گزینه های زیر است؟ "سلو  "معنای اصطالح 99
اجرای نت کشیده 

با ویولن سل
1

 روی صفحه مترونم نشانه چیست ؟60عدد 100
 دقیقه 1/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود1یعنی 

 دقیقه 2/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود2یعنی

 دقیقه 3/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود3یعنی 

 دقیقه 4/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود4یعنی 
1
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تمپو را منظم حفظ می کند.........اسیلوسکوپ دستگاهی است که 101
می تواند تندی و کندی آن را 

معین کند
4گزینه های ب و جارتعاش و نوسان را ثبت میکند

AdagioAllegrettoAllegroLarghetto3کدامیک از عالئم سرعت زیر تندتر از بقیه می باشد ؟102

PrestoAdagioLentoAllegro3کدامیک از عالئم سرعت زیر کند تر  از بقیه می باشد ؟103

AndantinoAndanteLarghettoLargo4کدامیک از عالئم زیر کند تر از بقیه می باشد ؟104

3مالیم و متوسطآرامکمی آرامسنگین  در موسیقی به چه معنی است ؟Adagioاصطالح 105
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 در موسیقی به چه معنی است ؟Rallentandoاصطالح 106

جزو عالئم صدا است و به 

معنی قوی تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنی سنگین تر کردن  

.تدریجی سرعت می باشد

جزو عالئم صدا است و به 

معنی ضعیف تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنی تند تر کردن  تدریجی 

.سرعت می باشد

2

107
(سرعت  )کدامیک از اصطالحات موسیقی زیر ، مربوط به تند کردن تندا 

 نمی باشد ؟
S trettoAccelerandoS lentandoC alcando3

108
(سرعت  )کدامیک از اصطالحات موسیقی زیر ، مربوط به کند کردن تندا 

 نمی باشد ؟
S tringendoPiu MotoC alcandoRitardando4

 در موسیقی به چه معنی است ؟Ad Libitumاصطالح 109
به معنی اجرای آزادتر قطعه 

.می باشد

به معنی تند تر کردن تدریجی 

سرعت قطعه 

.می باشد

به معنای بازگشت به تندای 

.اصلی می باشد

به معنی کند ترکردن تدریجی 

سرعت قطعه 

.می باشد

1

 در موسیقی به چه معنی می باشد ؟Tempo Rubatoاصطالح 110
اجرای آزاد قطعه با احساس 

شخصی

اجرای آزاد قطعه با دو برابر 

کردن سرعت آن

اجرای آزاد قطعه با بازگشت به 

تندای اصلی
1هیچکدام
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111
کدامیک از اصطالحات موسیقایی زیر به معنی قطع ناگهانی قطعه برای چند لحظه 

است ؟
Tempo RubatoAd LibitumCaesurContano3

2تند کردن سرعتکند کردن سرعتقوی کردن صداضعیف کردن صدااصطالح فرته به چه نوع اجرایی اطالق می شود ؟112

1قوی کردن صداضعیف کردن صداتند کردن سرعتکند کردن سرعت  در موسیقی به چه معنا است ؟rit.اصطالح 113

3آکسان روی صداادامه و تقویت صداقوی کردن صداضعیف کردن صدا  در موسیقی به چه معنا است ؟Ten.اصطالح 114

m.dRکدامیک از اختصارات زیر مربوط به اجرای دست راست نمی باشد ؟115 .Hm.g
هر سه مربوط به اجرای دست 

.راست است
3
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m.sm.dRکدامیک از اختصارات زیر مربوط به اجرای چپ راست می باشد ؟116 .H1هیچ کدام

117
نت هایی که برای تزیین و آراستن موسیقی به کار میروند و اغلب ریزتر از نت های 

دیگر و قبل از آنها نوشته می شوند چه نام دارند ؟
OrnamentsFermataOctaveBatterie1

PortamentoOctaveGاجرای گلیساندو در سازهای زهی چه نام دارد؟118 ruppettoMordent1

119
در سازهای کالویه ای ناخن  (باالرونده  )برای اجرای گلیساندو از صدای بم به زیر 

کدام انگشت دست راست به کار می رود ؟
3انگشت چهارمانگشت سومانگشت دومانگشت اول

ترکیب صداهای کامال متفاوتچند صدایییک صداییدر موسیقی، هترفونی به چه معنا است؟120
ترکیب صداهای مشابه با 

تغییرات جزیی
4
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صحیح می باشد؟"ریتم  "کدام یک از گزینه های زیر برای تعریف 121

تقسیمات متوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مختلف

تقسیمات نامتوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مساوی

تقسیمات متوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مساوی

3هیچ کدام

2دسته جمعی خواندنابتدای اپرا به صورت تکنوازیابتدای اپرا همراه سازدر ابتدای اپرا بدون ساز...یعنی "اورتور  "در موسیقی 122

3ریتملگاتوهارمونیملودیدر موسیقی اجرای پیوسته نت های یک ملودی را چه می گویند ؟123

3. صحیح است3 و 2خط اتصاللگاتوخط اتحادمنحنی که بین چند نت هم نام و غیر هم صدا قرار میگیرد چه نام دارد؟124

4مترونمدیاپازونذهن نوازندهساعتبرای تعیین تمپوی قطعات موسیقی از چه دستگاهی استفاده میشود ؟125
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126
با چه اصطالحی بیان می  "سرعت اجرا  "حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی 

شود ؟
1عالئم تغییر دهنده فواصلکلیدمیزان نماتمپو

2ابوااتوداپرااپیزودنمایش آوازی با همراهی ارکستر را چه می گویند ؟127

4هیچ کدامهم نوازیآوازنوازندگی سازمعمول ترین و ابتدایی ترین شیوه موسیقی کدام است ؟128

4اجرای نصف سازهای زهیاجرای کل سازهای بادیاجرای کل سازهای زهیاجرای نصف سازهای بادیچیست ؟ " half "منظور آهنگساز از اصطالح 129

3موسیقی سازیموسیقی آوازی بدون سازموسیقی آوازیموسیقی سازی و آوازیآکاپال به چه معنی است ؟130
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AnimatoDoloroso  AmorosoDolce1می باشد؟ (با هیجان  )کدام یک از اصطالحات زیر به معنی 131

به تدریج ضعیف کردن صدابه چه معناست ؟ (Robato )،  (روباتو)132

افزایش یا کاهش خفیف دیرند 

برخی از نت ها ضمن حفظ 

تمپوی اصلی قطعه

2به سادگیهیاهو، سر و صدا

1با شکوه و جاللروستاییغم ، اندوهبه هیجان ، به شوربه چه معناست؟  ( Passionato ) (پسیوناتو )اصطالح 133

134
عالمت مقابل به چه معنا می باشد؟

3تکرار دو میزانتکرار یک میزاننقطه توقفتکرار یک عبارت

یکی از فرم های موسیقیخاتمه یک عبارت موسیقییک جمله موسیقیبه چه معناست؟ (کادانس  )135
کوچکترین عنصر مستقل 

موسیقایی
2



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

AdvanteAllegroAnimatoAllegretto3کدامیک از گزینه های زیر نسبت به دیگر گزینه ها تمپوی تندتری را نشان میدهد؟136

2مقطعبه تدریج تندترشوخیناگهان قوی کردن صدابه چه معنا می باشد؟ (scherzo ) (اسکر تسو  )واژه 137

4در حال مردنباال رفتنلطیف،ظریفشکستهبه چه معناست ؟  (morendo ) (مور ندو  )اصطالح 138

3سکستتاکتتکوئینتتسپتتکدامیک از قطعات زیر برای هشت نفر اجراکننده است ؟139

به چه معناست ؟  ( Largando )اصطالح 140
ناگهان قوی کردن صدا با 

آکسان
دوباره قوی کردن صدابه تدریج ضعیف کردن صدا

کند کردن تدریجی سرعت و 

ضعیف کردن تدریجی صدا
4
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به چه معناست ؟ ( Tremolo  ) (ترمولو  )اصطالح 141
نواختن سیم های یک ساز 

آرشه ای با انگشت-زهی

نواختن نت ها به صورت مقطع 

و بریده  بریده
به تدریج ضعیف کردن صدا

لرزاندن صدا با حرکت سریع 

آرشه روی سیم های ساز زهی
4

1بت قیترمولورپتوتریلباالی نت به چه معناست ؟ "tr"عالمت 142

2بیشدائماخیلی تندکمتربه چه معناست؟ (Molto )اصطالح143

چه چیزی را نشان میدهد؟ (Fermata ) (فرماتا  )144
تاکید کردن روی نت با همه 

ارزش زمانی آن

نصف ارزش زمانی نت اجرا و 

نصف دیگرش تبدیل به 

.سکوت می شود

توقف کردن به مقدار متناسب 

روی نت یا سکوت

حرکتی سریع و متناوب بین 

نت اصلی و نت باالیی متصل 

به آن به اندازه ارزش زمانی 

نت اصلی

3

AndantinoSکدامیک از گزینه های زیر نسبت به بقیه گزینه ها تمپوی کندتر را نشان میدهد؟145 ostenutoLentoLarghetto4
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2همیشهسرکشدر لحظهسوزانبه چه معناست ؟ (Impromptu ) (ایمپرومپتو)واژه 146

به تدریج تند کردن تمپوبه تدریج کند کردن تمپوچه معنایی دارد؟  (Calando ) (کاالندو  )اصطالح 147
به تدریج کند کردن تمپو و 

ضعیف کردن صدا

به تدریج تند کردن تمپو و 

قوی کردن صدا
3

1با خستگیعاشقانهسبک و چابکاجباریچه معنایی دارد؟ (Obligato ) (ابلیگاتو  )اصطالح 148

2نصف ، نیمنرمی ، مالیمتکوچکخیلی ، بسیاربه چه معناست ؟  (Moll ) (مول  )واژه 149

150

 

3سیفاسلدوعالمت                   ، معرف کدام کلید در موسیقی است ؟
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2دسته سازاستادی در نوازندگیآرشه کشیویلن آلتوبه چه معنا می باشد؟ (Bowing ) (بوئینگ )اصطالح 151

152
نقطه ای است که هر گاه روی نتی قرار گیرد ، نصف ارزش آن نت اجرا و نصف دیگر 

.آن سکوت اختیار میشود
2مردانتتریلاستکاتوگروپتو

.....دیاپازون153
لرزیدن یک صدا یا یک نت را 

گویند

وسیله ای ست برای کوک 

کردن ساز

سرعت اجرای یک قطعه 

موسیقی است

درجه ضعف و قدرتی است که 

به یک آهنگ داده میشود
2

2بسیار سنگینآرام و روانتند و روانجانداربه کدام معناست؟ (Alegro )اصطالح 154

3جاندارسنگین و کشیدهضعیف کردن تدریجی صداخیلی تند، شتابان....یعنی (Largo )اصطالح 155



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

156

کدام عالمت به صورت خطی مواج و عمودی در کنار آکورد قرار میگیرد و باعث می 

شود تا نت های آکورد به جای اجرای هم زمان ، با تندی متناسبی یکی پس از دیگری 

اجر شوند؟

4آریژدال سنیوتنوتوداکاپو

1هیچ کدامتندآحالت درونینوآنسدرجه قوت و ضعفی که به یک آهنگ داده می شود ، چه نام دارد؟157

2اجرای تند و چابکبه تدریج تند کردناجرای متوسط و معتدلبه تدریج کند کردنبه کدامیک از موارد زیر اطالق می شود ؟ "آدانته  "اصطالح 158

1هیچ کدامصداهای میانهبم ترین صدازیرترین صدا....اوج در موسیقی یعنی159

4آرام ، بی شتابتند، دوانبا حرکتبه سرعت نخستینبه کدام معناست؟ (Adagio )اصطالح 160



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3مارشفالشنوآنستمبراست ؟ (کوک نا موزون  )کدامیک از اصطالحات زیر به معنی 161

162
عالمت                 نشانه کدام است ؟

3(غلت  )چرخش فرمات یا ایستتزیینتاکید

3نوعی رقص با میزان سه ضربیتک خوان یا تک نوازجنس و کیفیت صداکوک ناموزون...یعنی (Solist )اصطالح 163

3لطیفشیرینخشنآرامدر موسیقی به چه معنی است ؟ ( Dolce )اصطالح 164

1روانکمی تندسنگین و کشیده(خیلی تند)سبکبالچه مفهومی در موسیقی دارد؟  ( Presto )کلمه 165



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3قطعه ای برای پنج سازقطعه ای برای چهار سازقطعه ای برای شش سازقطعه ای برای سه ساز...یعنی (کوارتت  )166

1تقویت ارتعاش و تشدید صوتقوی کردن تدریجی صدااپرای کوتاه و سبکرفته رفته ضعیف تر کردن صدا..یعنی (Diminuendo) (دیمی نوئندو  )اصطالح 167

به معنی مضراب جفت استبه معنی تکرار ضرب قبلی است...در موسیقی ( D.C )عالمت اختصاری168
به معنی از آغاز می باشد و از 

عالئم تکرار است

به معنی مضراب های پی در 

.پی است
3

به چه معنی است ؟ (تمپو  )169
فرم سه تایی 

( A-B-A)

سرعت اجرای یک قطعه 

موسیقی
2قطعه ای برای شش سازتقویت ارتعاش و تشدید صوت

به تدریج ضعیف کردن صداسکوت روی ضرب قویسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی به چه معنی است؟ (Decrescendo )اصطالح 170
وصل ضرب ضعیف به ضرب 

قوی
3



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2تغییر تنالیتهتغییر مدفروداوجبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "کادانس  "171

3مقطعمتصل یا پیوستهجدا از همبه دنبال یکدیگر..معادل است با واژه (Legato )اصطالح 172

.....در موسیقی یعنی (الیت موتیف  )173
یک ایده برجسته موسیقی به 

مفهوم تم تضاد

یک الگو با تم معموال برجسته 

و کوتاه بیان کننده اندیشه ای 

خاص از موضوع مورد نظر 

آهنگساز است

الگویی که از یک تم منشعب 

شده است
2تم نورانی

به تدریج صدا ضعیف شودبه تدریج کند شود...یعنی (Lento )اصطالح 174
کند ، بطئی ،

آهسته
3به تدریج تند شود

1سنگین و کشیدهخیلی تندبه سرعت نخستینسرعت کندتردر موسیقی به چه معنی است؟ (ریته نو تو  )اصطالح 175



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2ناپایدارآشفتهبا نشاطشادماندر موسیقی به چه معناست ؟ ( Fresco ) (فرسکو  )اصطالح ایتالیایی 176

چگونه اجرایی است ؟ "(p.f )پیانو فرته  "اصطالح 177
از صدای قوی بدون درنگ به 

صدای ضعیف رفتن

از صدای ضعیف بدون درنگ 

به صدای قوی رفتن

از صدای قوی بدون درنگ به 

صدای قوی تر رفتن

از صدای ضعیف بدون درنگ 

به صدای ضعیف تر رفتن
2

2بسیار ضعیفبسیار قوینیمه قوینیمه ضعیف به چه معنی است ؟mfعالمت 178

2با صدای نیمه قویبا صدای اندکی قویقوی و ناگهان ضعیفبا صدای خیلی خیلی ضعیف...یعنی (Forte Piano )اصطالح 179

3مالیم و ظریفزود و تندبا خوشحالیآزادانهبه چه معنی است ؟ ( Lesto )اصطالح 180



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

به چه معنی است؟ ( Contano )اصطالح 181
دائمی،

بی نهایت
2به شکل دقیقبا شدت و حدت زیادایست ، توقف

2سنکوپتاخیرمدت زمان امتداد صدای نت هاسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی چیست ؟ (دیرند  )منظور از 182

BindSچیست ؟ (خط اتصال  )نام دیگر 183 lurTieS taccato2

2دوباره قوی کردن صداهابه تدریج مالیم کردن صداهابه تدریج قوی کردن صداهابه تدریج تند کردنچه مفهومی در موسیقی دارد ؟ ( Crescendo )اصطالح 184

3هیچکدامدو نوازیگروه نوازیتک نوازیبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح 185



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

اجرای مقطع نت هااجرای نت های یک گاماجرای هم زمان چند نتدر موسیقی یعنی چه ؟ (آریژ  )186
اجرای نت های یک آکورد 

پشت سر هم
4

2هیچکدامهر نت مقطعهر نت با آرشه مجزاهر نت با یک آرشهبه معنای کدامیک از گزینه های زیراست ؟ "دتاشه  "در موسیقی اصطالح 187

2شیریندردناکراحتبا شکوهبه معنی کدام حالت در موسیقی است ؟  ( Comodo )اصطالح 188

4آنارمونیککنترپوانتیککروماتیکدیاتونیکچه می گویند ؟ (مترادف  )به نت های 189

3ضرب باالآکسانسنکوپضد ضربتاکید در موسیقی به معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟190



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

191

.....نام عالئم مقابل از چپ به راست عبارت است از 
فورتیسیمو - پیانیسیمو- فورته 

پیانو- 

- فورته 

پیانو- فورتیسیمو - متسو پیانو 

- متسو پیانو - فورتیسیمو 

پیانو- فورته 

- متسو پیانو - متسو فورته 

پیانو- فورتیسیمو 
2

ترکیب کردنموسیقی تک بخشیاست ؟ "هارمونیزه کردن  "کدام گزینه به معنای 192
تنظیم موسیقی تک بخشی به 

چند بخشی
3هیچ کدام

چه حالتی از اجرا را معرفی می کند ؟ "اسپرسیو  "در موسیقی اصطالح 193
دارای حرکتی مالیم و مناسب 

برای بیان کیفیت

دارای حرکتی تند و شتابان 

برای بیان کیفیت
اجرای پرش دار آرشه

اجرای ال ینقطع آرشه بر روی 

سیم
1

در موسیقی است ؟ "اتود  "کدام گزینه به معنای 194

قطعه ای که به عنوان پیش 

درآمد قبل از اجرای موسیقی 

.توسط ارکستر اجرا می شود

قطعاتی که برای تمرین و 

تقویت پیشرفت نوازنده ساخته 

.می شود

موادی که آهنگسازان برای 

نوشتن نت موسیقی به کار می 

.برند

2هیچکدام

2خراماناستادانهبا شکوهبا نشاطچیست ؟ (Maestoso) (مائستوزو  )معنای اصطالح ایتالیایی 195



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1نوانسفریزموومانموتیفکوچکترین الگوی مستقل از یک تم که قابل گسترش نیز باشد ، چه نامیده می شود ؟196

1سرعت میانهبا شکوهمتصلمشخص و واضح به چه معناست ؟Marcatoاصطالح 197

Cکدامیک از اصطالحات زیر مربوط به سرعت اجرای قطعه نیست ؟198 rescendoAllegroAndanteG rave1

199
کدامیک از گزینه های زیر به منظور سرعت آهسته در موسیقی به کار

 می رود ؟
LargoLentoPr estoModerato2

2دردناکراحتعاشقانهمهربان به چه معناست ؟Amorosoاصطالح 200



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

201
به باال یا پایین آوردن سطح زیر و بمی یک قطعه موسیقی در یک فاصله داده شده ی 

معین ، چه می گویند ؟
2وزنضرب آهنگانتقالمیزان

اجرا با سرعت دلخواهاجرا با حفظ دقیق ریتمدر موسیقی به چه معناست ؟ (پدال  )نت 202
نگه داشتن نت برای لحظه ای 

کوتاه

نگه داشتن نت برای مدتی 

نسبتا طوالنی
4

2هارمونینوآنسموتیفمووماننامیده می شود ؟.... کوچکترین الگوی مستقل از یک تم ،203

2شکل تکامل یافته ارغنوننوعی ارگ کوچک دستیاز شکل های اولیه پلی فونینوعی ترانه عاشقانهارگانوم چیست ؟204

یک فرم موسیقی استیکی از مکاتب موسیقی استیک ساز قدیمی استچیست ؟ (فوگ  )205
یکی از اصطالحات مربوط به 

شدت و ضعف در موسیقی است
3



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
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ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

اثری برای ارکستر مجلسیاثری برای ارکستر سمفونیکبه چه اثر موسیقی اطالق می شود؟ (سونات  )206

اثری برای یک ساز به همراه 

پیانو  یا یک ساز تنها به فرم 

سونات

3اثری برای دو ساز بادی

کدام است ؟ "جاز  "تعریف 207
موسیقی مذهبی سیاه پوستان 

آمریکا

موسیقی غیر مذهبی سیاه 

پوستان آمریکا

نواهای برگرفته شده از آواز 

کارگران

نواهایی که توسط بومیان 

.آفریقا اجرا می شود
2

2رسیتاتیفاینتر لوداوورتورهرلودقطعه ای ارکستری که در آغاز اپرا اجرا می شود چه نام دارد؟208

3زینتدتاشهپیزیکاتوگلیساندواگر هر نت با آرشه ی مجزا نواخته شود به آن چه میگویند؟209

1زایلوفونپیانوچلستاارگ کلیساکدام ساز به گروه سازهای کوردوفون تعلق دارد؟210



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

211
سازهای آرشه ای جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک

 قرار می گیرند؟
1کوبه ایبادیزخمه ایزهی

212
سازهای زخمه ای جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک

 قرار می گیرند؟
1کوبه ایبادیزخمه ایزهی

2هیچکدامبرنجی- چوبی زخمه ای- آرشه ای کوبه ایسازهای زهی در ارکستر سمفونیک چه نام دارد؟213

214
چوبی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک- سازهای بادی 

 قرار می گیرند؟
3زهیبادیکوبه ایزخمه ای

215
برنجی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک- سازهای بادی 

 قرار می گیرند؟
4بادیکوبه ایآرشه ایزخمه ای



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1آرشه ایزخمه ایزهیکوبه ایساز تیمپانی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟216

4کوبه ایزخمه ایبادیزهیساز پیانو جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟217

3زهی زخمه ایبادی برنجیزهی آرشه ایبادی چوبیساز هورن جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟218

4بادی برنجیزهی آرشه ایزهی زخمه ایبادی چوبیساز ترومپت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟219

3کوبه ایبادی چوبیزهی زخمه ایزهی آرشه ایساز ساکسیفون جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟220



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی
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2زخمه ایکوبه ایبادیزهیساز فلوت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟221

2بادی برنجیزهی زخمه ایبادی چوبیکوبه ایساز کالرینت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟222

4زهی زخمه ایمضرابیبادیکوبه ایساز گیتار جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟223

2مضرابیبادیزهیکوهب ایساز ویلن جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟224



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی
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1ایدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای زهی آرشه ای چیست ؟225

2ایدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای بادی چوبی چیست ؟226

3ایدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای بادی برنجی چیست ؟227

4ایدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای ضربی خود صدا چیست ؟228

2دوالرسلسیم سوم ویلنسل از طرف بم چه نتی کوک می شود؟229



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی
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شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1ایدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفونویلنسل مربوط به کدام گروه از سازهای زیر است ؟230

3گانگکالوسنآلفورنگزیلفونکدام ساز از خانواده سازهای زهی می باشد؟231

1دو گوشیسه گوشیشش گوشیچهار گوشیکنترباس دارای چند گوشی می باشد؟232

1ویلن آلتوتوباتیمپانیویلنسلکدامیک از سازهای زیر در یک پارتیتور ارکستری پایین تر از بقیه قرار دارد؟233

3ویوالکنترباسویلنویلنسلاز کدامیک از سازهای زیر در کوارتت زهی استفاده نمی شود؟234



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2پیتسیکاتوقمیشسوردینتنبوریناز کدام وسیله برای تضعیف صدا و تغییر رنگ صوتی استفاده میشود؟235

236
سیم های ساز را با صدای انگشت به صدا درآورد ، این حالت چه  (ویوال  )اگر نوازنده 

نامیده می شود؟
G lissandoRitardandoModeratoPizzicato4

3هشتم درستپانزدهم درستدوازدهم درستپنجم درستفاصله بین زیرترین و بم ترین سیم گیتار چقدر است ؟237

2زایلوفونتری انگلفیدلسرپنتمی باشد ؟ (کوردوفون  )کدام ساز جزو گروه سازهای 238

1ایدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفونگیتار متعلق به کدام گروه از سازهاست ؟239



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1کلید دو خط چهارمکلید دو خط سومکلید فاکلید سلبرای نت نویسی ساز گیتار از کدام کلید استفاده می شود ؟240

4هفتششپنجچهاردارای چند سیم می باشد ؟ (ویوال د آمور )ساز 241

4فلوتکرنتکرانگلهابوا د آمورکدامیک از سازهای زیر انتقالی نمی باشد ؟242

2بادی چوبی بدون زبانهبادی برنجیبادی چوبی دو زبانهبادی چوبی تک زبانهاز خانواده کدام سازها می باشد ؟ (هورن انگلیسی  )243

4کالرینتسنجهورنویلنسلکدامیک از سازهای زیر در یک پارتیتور ارکستری نسبت به بقیه باالتر قرار دارد؟244



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4 صحیح است3 و 2ترومبون تنورفاگوتکالرینت باساستفاده می شود ؟ (تنور  )و  (باس  )برای نت نگاری کدامیک از سازهای زیر از کلید 245

چه نوع سازهایی هستند ؟ (باریتون  )و  (ایوفونیم  )246
کوبه ای پوستی 

(بدون نواک معین  )
2زهی کوبه ایزهی زخمه ایبادی

3آیدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفونتیمپانی متعلق به کدام گروه از سازهاست ؟247

2زهی آرشه ایکوبه ایبادی برنجیبادی چوبیجزو کدام دسته از سازها می باشد ؟ (بوکل باس  )یا  (اوفی کلید  )ساز 248

2تیمپانیچلستاکاستانیتزایلوفونکدامیک از سازهای کوبه ای زیر بدون نواک معین می باشد ؟249



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

250
کدامیک از سازهای زیر جزو خانواده سازهای ایدیوفون و دارای زیر و بمی معین می 

باشد ؟
2قاشقکسنجویبرافونتری انگل

3پیانوویلنسلگیتارکنترباسکوک می شوند؟  (پنجم درست  )سیم های کدام ساز به فاصله 251

4کنترباسویلنویوالویلنسلدر کدامیک از سازهای زیر صدای حاصل یک اکتاو بم تر از نت نوشته شده می باشد؟252

1گیتارویلنسلویوالهکل فونکدامیک از سازهای زیر بدون گوشی است ؟253

4کنترباسویلنویوالگیتارکوک می شوند ؟ (چهارم درست  )سیم های کدام ساز به فاصله 254



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1سازهای کوبه ایسازهای زهی زخمه ایسازهای بادی چوبیسازهای زهی آرشه ایجزو کدام دسته از سازهای زیر است ؟ "کنترباس  "ساز 255

3دوششسهچهاردارای چند گوشی است ؟ (گیتار  )256

3زهی آرشه ایزهی زخمه ایبادی چوبیکوبه ایجزو کدام دسته از سازها می باشد؟ (لیر  )257

2کوردوفونایدیوفونآئروفونممبرانوفونجزو کدام گروه از سازها می باشد؟ (آکاردئون  )258

3توباکنترباسونپیانوکنترباسبم ترین ساز ارکستر کدام ساز می باشد ؟259



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2چلستاهگل فونچلوکنترباسنام دیگر ساز ویلنسل چیست ؟260

2کوبه ای بدون پوستزهی آرشه ایبادی چوبیزهی زخمه ایچه نوع سازی است ؟ (Heckelphone )هکل فون 261

3سنجپیکولوفلوتویلنزیرترین ساز ارکستر چه نام دارد؟262

3کوردوفونآئروفونممبرانوفونایدیوفونجزو خانواده کدام سازها می باشد ؟ (هورن باست  )263

3فاگوتکنترباسونکالرینت باستوبابم ترین ساز خانواده بادی های چوبی کدام است ؟264



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1کوبه ای بدون پوستکوبه ای با پوستزهی آرشه ایبادیچه نوع سازی می باشد ؟ (ساروسوفون  )265

جزو کدام دسته از سازها می باشد؟ (تمبورین  )266
ایدیوفون  

(Ideophones)

ممبرانوفون   
(Membranophones)

آئروفون   
(Aerophones)

کوردوفون   
(Chordophones)

2

267
ایجاد نغمه هایی بدون زخمه زدن به سیم ها در تار و ثابت نگه داشتن دست چپ و 

کندن سیم بعد توسط انگشت بعدی ، اشاره به کدام تکنیک ساز دارد؟
3گلیساندوپنجه کاریگرفتهبوش

4السلربابمیاز طرف بم با چه نتی کوک می شود ؟ (ویلن  )سیم سوم 268

3سه سیمهفتچهاردودارای چند پدال است ؟ (هارپ  )ساز 269



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4کنترباسویوالویلنسلویلناستفاده می شود ؟ (سوردین  )در کدام ساز نسبت به دیگر سازهای زهی کمتر از 270

4فا خط چهارمکلید سلدو خط دومدو خط اولکدام کلید مناسب نت نویسی برای ساز فاگوت است ؟271

2سیترنگوردی-هاردیفیدللیرکدامیک از سازهای زیر جزو سازهای زهی آرشه ای می باشد ؟272

1میسلالراز طرف زیر چه نتی کوک میشود ؟ (کنترباس  )سیم دوم 273

4المیسلدوچه نتی خواهد بود ؟ (ویوال  )زیرترین سیم 274



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3سی بملمی بملدوسل بملچه صدایی می دهد ؟ (ویلنسل  )با  (می بمل  )نت نوشته شده 275

2هفتم بزرگهفتم کوچکنهم بزرگنهم کوچکچقدر می باشد ؟ (ویلن  )فاصله بین سیم اول و سوم 276

3سلمیدوالچه نتی کوک می شود ؟ (کنترباس  )بم ترین سیم 277

2دهم کوچکششم بزرگسیزدهم بزرگسوم کوچکچقدر می باشد ؟ (ویوال  )فاصله بین زیرترین و بم ترین سیم 278

4 صحیح است3 و 1باسونویوالکالرینت باساستفاده می شود ؟ (فا خط چهارم  )در نت نگاری کدام ساز از کلید 279



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1 صحیح است3 و 1فلوگل هورنفلوتباسونکدامیک از سازهای زیر جزو سازهای دو زبانه می باشد ؟280

3باسونفلوت پیکولوکالرینتابوادر کدامیک از سازهای زیر نت ها را یک اکتاو پایین تر از صدای مورد نظر می نویسند؟281

4شاومترومبونآلفورنکرنتاز تکامل کدام ساز به وجود آمده است ؟ (ابوا  )282

هستند ؟ (غیر انتقالی  )کدامیک از سازهای زیر 283
ترومپت

(سی بمل  )
3بوگلباسونهورن فا

284
در کدامیک از سازهای زیر نت نوشته شده با صدای حاصل یکسان 

می باشد ؟
4ابواکنترباسونهورن انگلیسیساکسوفون



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

285
(بادی های چوبی تک زبانه  )کدامیک از سازهای زیر جزو خانواده 

 می باشند ؟
4ساکسوفونابواکنترباسونهورن انگلیسی

2کاستانیتباالالیکاارگ کلیساچلستاکدامیک از سازهای بادی به شمار می آید ؟286

287
در کدامیک از سازهای زیر نت نوشته شده برای ساز با صدای شنیده شده متفاوت 

خواهد بود ؟
2ترومبون تنورفلوت پیکولوکالرینت باسابوا

3فیدلهارمونیومویوال دآمورماندولینکدامیک از سازهای زیر جزو سازهای کالویه ای محسوب می شود؟288

289
استفاده (سل  )برای نت نگاری کدامیک از سازهای زیر از کلید 

 نمی شود ؟
4فاگوتساکسوفون آلتوفلوت پیکولوترومپت می بمل



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1کوبه ای بدون پوستکالویه ایبادی برنجیبادی چوبیچه سازی است ؟ (سرپنت  )ساز 290

3ماریمبافونگانگتیمپانیناقوسکدامیک از سازهای زیر قابلیت کوک شدن ندارد؟291

292
برای نت نگاری کدامیک از سازهای زیر از کلید فا خط چهارم استفاده 

می شود ؟
2کرنتابوا دآمورتیمپانیساکسوفون باس

4کوبه بدون پوستزهی آرشه  ایکوبه ای با پوستبادی چوبیچه نوع سازی است ؟ (بلوک چوبی  )یا  (قالب چوبی  )293

3زهی آرشه ایکوبه ایبادی برنجیزهی کوبه ایچه نوع سازهایی هستند؟ (ماراکاس )و  (کالوس  ) سازهای 294



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

295
برای نت نگاری کدامیک از سازهای زیر از حامل مضاعف استفاده

 می شود ؟
1گانگزایلوفونکنترباسونهارپسیکورد

1تیمپانیتم-تمناقویس لوله ایطبل کوچکدارای نواک معین می باشد ؟  (ممبرانوفون  )کدامیک از سازهای زیر جزو سازهای 296

2توباترمپتکنترفاگوتترمبونکدام ساز جزء سازهای بادی برنجی نیست؟297

3هیچ کدامکلید سٌلکلید باسکلید آلتونت های مربوط به ساز فلوت با چه کلیدی نوشته میشود ؟298

3مضرابیبادیزهی آرشه ایکوبه ایجزو کدام دسته از ساز هاست؟ (قره نی بم )کالرینت باس299



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1کوبه ایبادیزخمه ایزهیسازهای آرشه ای جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک قرار  می گیرند ؟300

1کوبه ایبادیزخمه ایزهیسازهای زخمه ای جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک قرار  می گیرند ؟301

2هیچکدامبرنجی- چوبی زخمه ای- آرشه ای کوبه ایسازهای زهی در ارکستر سمفونیک چه نام دارد ؟302

3زهیبادیکوبه ایزخمه ایچوبی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک قرار می گیرند ؟- سازهای بادی 303

4بادیکوبه ایآرشه ایزخمه ایبرنجی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک قرار میگیرند ؟- سازهای بادی 304



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1آرشه ایزخمه ایزهیکوبه ایساز تیمپانی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟305

4کوبه ایزخمه ایبادیزهیساز پیانو جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟306

3زهی زخمه ایبادی برنجیزهی آرشه ایبادی چوبیساز هورن جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟307

4بادی برنجیزهی آرشه ایزهی زخمه ایبادی چوبیساز ترومپت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟308

3کوبه ایبادی چوبیزهی زخمه ایزهی آرشه ایساز ساکسیفون جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟309



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2زخمه ایکوبه ایبادیزهیساز فلوت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟310

2بادی برنجیزهی زخمه ایباذی چوبیکوبه ایساز کالرینت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟311

4زهی زخمه ایمضرابیبادیکوبه ایساز گیتار جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟312

2مضرابیبادیزهیکوبه ایساز ویلن جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟313

2آرشه ایکوبه ایبادی برنجیبادی چوبیساز توبا جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟314



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1ایدیوفونممبرافونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای زهی آرشه ای چیست ؟315

2ایدیوفونممبرافونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای بادی چوبی چیست ؟316

3ایدیوفونممبرافونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای بادی برنجی چیست ؟317

یایدیوفونممبرافونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای ضربی خود صدا چیست ؟318

2آلتوچلستاچلوکنتر باسنام دیگر ساز ویلنسل چیست ؟319



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3هورنساکسوفونتوباکرنتاست ؟ (کالرینت  )کدامیک از سازهای زیر از نظر عوامل ساختمانی شبیه به 320

321
کدامیک از مشخصه های زیر باعث تشخیص صدای ویلن از فلوت

 می شود ؟
4زیر و بمی صدادینامیکرنگ صوتیدیرند

2باسونساکسوفونتوبابادی چوبیاست ؟ (بم تر  )کدام ساز از بقیه 322

2کنترباسویلنسلگیتارچنگاست ؟ (عود ایرانی  )کدامیک از سازهای زیر شبیه 323

2گانگناقوسطبلسنجمحسوب نمی شود؟ (ایدیوفون  )کدامیک از سازهای زیر جزو سازهای 324



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

325
با انگشت به زخمه زدن به سیم ها  (زهی آرشه ای  )به تکنیکی که در آن نوازنده ساز 

می پردازد چه می گویند ؟
2استکاتومارکاتوفیزیکاتوآنتیچلو

2دوی خط  سومفای خط سومفای خط چهارمدوی خط چهارماز چه کلیدی استفاده می شود ؟ (هورن  )برای نت نگاری 326

327
سازی است کوبه ای و شستی دار ، به هیبت  )عبارت مورد نظر شرح کدام ساز است؟ 

(.یک پیانوی کوچک دیواری که به جای سیم دارای یک سری نوارهای فلزی است 
4چلستاگلوکن اشپیلگزیلوفونهارپسیکورد

4زهی هابادی های برنجیبادی های چوبیکوبه ای هانوشته می شوند؟ (پارتیتور  )کدام گروه از سازها در قسمت انتهایی 328

4ترومپتساکسوفونابواکالرینتزیر فاقد زبانه است ؟ (سازهای بادی)کدامیک از 329



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1باسونکرانگلهابواکالرینتنیست ؟ (دو زبانه ای  )کدامیک از سازهای زیر از دسته سازهای 330

3ویلنسلدوبل باسویلنویوالاست ؟ (انتقالی  )،  (زهی آرشه ای  )کدامیک از سازهای خانواده 331

2ویوالتاگوتفلوت پیکولوترومبوناست ؟ (انتقالی  )کدام ساز 332

2ترومپتهورن فرانسویترومبونگیتارنیست ؟ (انتقالی  )کدام ساز 333

2صدای بیشترفاصله کمترصدای کمترفاصله بیشتراست ؟ "سوردین  "کدامیک از گزینه های زیر به معنای 334



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3افزایش دیرندتغیر بسامدتغییر رنگ صوتیتغییر دینامیکچیست ؟ (هارپ  )نقش پدال های ساز 335

:سازهای بادی چوبی عبارت اند از336

فلوت

ابوا

کالرینت

فاگوت

فلوت

کالرینت

ترامپت

هورن

ابوا

فاگوت

چلستا

هورن

کالرینت

ابوا

هورن

فلوت

1

2مثلثسنجتیمپانیتام تامزیر قابل کوک شدن است ؟ (سازهای کوبه ای)کدامیک از 337

2کوبه ایزهیبادی برنجیبادی چوبیجزو کدام خانواده از سازهاست ؟ (توبا)ساز 338

1مضرابیکششیکوبه ایزهی، جزو کدام دسته از سازهاست ؟ (هارپ )ساز 339



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2هورن انگلیسیکنترباسونباسونکنترفاگوتنام دیگر فاگوت چیست ؟340

سلنت ویلنسل را با چه کلیدی می نویسند ؟341
فا خط چهارم ، دو خط چهارم ، 

سل
2هیچکدامدو خط اول

3سیم گیرآرشهسوردینمضرابوسیله ای که ویلن توسط آن نواخته می شود چه نام دارد؟342

3هشتششپنجچهارساز گیتار کالسیک دارای چند سیم است ؟343

4تم-تمطبل بزرگتری انگلکاستانیتچیست ؟ (گانگ  )نام دیگر ساز کوبه ای 344



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4ویلنسلگیتارکالرینت باسفلوتکدام یک از سازهای زیر را با کلید فا خط چهارم نت نگاری می کنند ؟345

4فاگوتویوالترومپتپیانواستفاده می شود؟ (تنور  )در کدام ساز از کلید 346

347

نام ساز مقابل چیست ؟

2توباترومبونترومپتهورن

1ویولنسلویوالویلنکرانگلهکدامیک از سازهای زیر انتقالی است ؟348

3توباپیکولوکالرینتفلوتکوچکترین ساز بادی ارکستر سمفونیک کدام است ؟349



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2هورن انگلیسیفلوت پیکولوترومپتابوآکدام یک از سازها جزو سازهای بادی برنجی است ؟350

2هیچکدامسه دانگدو دانگیک دانگهر گام دیاتونیک شامل چند دانگ است ؟351


